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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 kwietnia· 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 
1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31 , poz. 215, z 1991 r. 
Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, 
poz. 146 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 
i Nr 106, poz. 678) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysoko
ści wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, 
poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 i z 1998 r. 

Nr 16, poz. 76) w § 451 po ust. 3 dodaje się ust. 4 
w brzmieniu: 

,,4. Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od wnio
sku o wpis do rejestru zastawów zastawu wpi
sanego do prowadzonego przez bank rejestru 
zastawów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

M inister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 6 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń 
dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 

Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość, tryb 
i szczegółowe zasady przyznawania i wstrzymywania 
świadczeń dla cudzoziemców, w sprawie których zo
stało wszczęte postępowanie o nadanie statusu 
uchodźcy, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, 
opieki medycznej, pomocy rzeczowej oraz pomocy pie
niężnej, zwanych dalej "świadczeniami". 

2. Świadczenia obejmują, w zależności od potrzeb: 

1) pomoc w zakresie zakwaterowania lub wyżywienia, 
w tym umieszczenie cudzoziemca w Centralnym 
Ośrodku Recepcyjnym dla Uchodźców, a w razie 
braku możliwości umieszczenia w tym Ośrodku -
w innym ośrodku dla osób ubiegających się 

o nadanie statusu uchodźcy albo w obiekcie speł
niającym warunki określone w odrębnych przepi
sach w sprawie warunków, jakim powinny odpo
wiadać ośrodki dla osób ubiegających się o nada
nie statusu uchodźcy, zwanych dalej "ośrodkam i 
dla uchodźców", 

2) świadczenia zdrowotne, 

3) zaopatrzenie w odzież, środki higieny osobistej i po
moce szkolne, 

4) ekwiwalenty pieniężne na pokrycie kosztów zakwa
terowania, wyżywienia, przejazdu w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu o nadanie statusu 
uchodźcy albo w celu stawienia się na badania le
karskie lub szczepienia ochronne, 

5) refundację wydatków poniesionych na zakup leków 
i artykułów sanitarnych oraz przedmiotów ortope
dycznych i środków pomocniczych, 

6) pomoc pieniężną na pokrycie drobnych wydatków 
albo na pokrycie kosztów powrotu do kraju pocho
dzenia cudzoziemca lub przejazdu do kraju trzeciego. 

§ 2. 1. Świ adczenia przyznaje się cudzoziemcom, 
którzy uprawdopodobnią, że na czas trwania postępo
wania o nadanie statusu uchodźcy nie posiadają wy
starczającej ilości środków na pokrycie kosztów poby
tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szcze
gólności zapewnienia sobie w tym czasie zakwatero
wania i wyżywienia. 

2. Świadczenia mogą być również przyznane cu
dzoziemcowi na okres nie dłuższy niź 3 miesiące od 
dnia wydania decyzji ostatecznej o nadaniu statusu 
uchodźcy, jeżeli uprawdopodobni on, iż nie ma możli
wości zapewnienia sobie w tym czasie środków utrzy
mania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zakres i czas, na jaki został'l przyznane świadcze
nia, określa się w decyzji o ich przyznaniu. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, powinna 
uwzględniać uzasadnione żądania zawarte we wniosku 


